BELEEFD KENNISGEVINGSBERICHT ( Nederlandse vertaling van
Courtesy Notice )







Vertaling van:…......................................, voor eventuele updates van dit document, zie:
OPPT-IN.com. Link naar het origineel:….......................................................................
Het vertalen van juridische teksten wordt eigenlijk afgeraden, omdat woorden in juridische
context een andere betekenis hebben dan in onze spreektaal en zeker wanneer dit dan ook
nog gebeurt door een niet-jurist, deze vertaling zal dan ook zeker niet helemaal juist zijn
en is alleen maar bedoeld om mensen, die moeite hebben met de Engelse taal, een indruk
te geven van wat er beschreven staat in ……………………………………
Zie a.u.b. ook: Het doel en ontstaan van de website oppt-nederland.info: http://opptnederland.info/index.php/over-deze-website
Vertaald door: ………

Dit document is niet bedoeld om daadwerkelijk te gebruiken of in te dienen, maar is
alleen bedoeld om in de Nederlandse taal een indruk te geven van wat er beschreven
staat. Verdiep u, indien gewenst, zelf in de materie en zie o.a. ook de OPPT Courtesy
Notice Guidelines ( OPPT Richtlijnen voor het Bericht ter Kennisgeving ). Er wordt
aangeraden om de Courtesy Notice in de originele Engelse versie aan te bieden en daar
dan een Nederlandstalige aanbiedingsbrief bij te doen.

BELEEFD KENNISGEVINGSBERICHT
BERICHTGEVER

VERWEERDER
Naam: ……………………………………………….
Naam vermeend(e) organisatie/bedrijf:
………………………………………………………….
Adres: (geen postbus)

Naam: ……………………………………………….
Adres: ……………………………………………….
…………………………………………………………
Woonplaats: ……………………………….………

………………………………………………………….
Plaats:
………………………………………………………….
Datum:
Plaats:
Onderwerp:
Onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit beslaglegging op alle banken,
alle zakelijke overheden en alle andere bedrijven door middel van UCC-deponeringen van de
One People's Public Trust. (OPPT)
Mijn Kenmerk:
Uw Kenmerk:
Methode van afgifte:

e-mail / fax / overhandiging / aangetekende brief
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(doorhalen wat niet van toepassing is)
Terdege getoetste VERKLARING VAN FEITEN:
Ik ontving een document dat de indruk wekt een [soort document van Verweerder, bijv. rekening,
aanslag], met referentie nummer/datum [0000000], dat uitgaat van voortzetting van dit en alle andere
slavernijsystemen van [naam en adres Verweerder], verder te noemen ‘Verweerder’;
Ik ben de enige wettige en juridische GEREGISTREERDE eigenaar, bewaarder en beheerder van mijn
wezen, alle creaties daarvan, en eigendom daarvan, UCC Doc. File No.'s 2012127810, 2012127854,
2012127907, 2012127914, benoemd en bij deze ter referentie opgenomen, zoals uiteengezet in de
volledige, originele aankondiging van VERKLARING VAN FEITEN per openbaar gemaakte registratie door
de One People's Public Trust, hierna "OPPT". Ik - hierna "Berichtgever"- bekrachtig willens, wetens en
opzettelijk, adopteer en herbevestig genoemde VERKLARING VAN FEITEN als mijn eigen naar behoren
gecontroleerde terechte VERKLARING VAN FEITEN, nunc pro tunc praeterea preterea, tot het tegendeel
is bewezen als een zaak van het recht, als zaak van de feiten, en als een kwestie van openbare orde.
Naar behoren gecontroleerd ter KENNISGEVING:
Berichtgever maakt en geeft deze kennisgeving naar behoren aan Verweerder. Berichtgever VERLEENT
GEEN TOESTEMMING voor welke onrechtmatige en illegale waarde-onttrekking, afname, onderwerping,
ondergeschiktstelling, ontneming, toegang verkrijgen tot, schenden van, of diefstal van Berichtgevers’
waarlijk geborgde ZIJN, evenals alle creaties daaruit, en eigendom daarvan. Verweerder is naar behoren
veroordeeld tot het STAKEN VAN EN OPHOUDEN MET alle onrechtmatige en illegale acties tegen
Berichtgever, met onmiddellijke ingang.

Berichtgever geeft u naar behoren bericht dat Verweerder rechtmatig en wettelijk
verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor alle toegebrachte schade aan
Berichtgever, op basis van de Common law, voor alle onrechtmatige en illegale acties tegen
Berichtgever, door Verweerder veroorzaakt en resulterend in welke schade dan ook aan
Berichtgever, inclusief fysieke schade, fysieke opsluiting, beslag op onroerend goed, materiële
schade, financiële schade of enige andere meetbare schade aan de energie van Berichtgever.
Verweerder wordt gewezen op de VERKLARING VAN FEITEN, met name de executie van uitsluiting ter
verkoop in het najaar van 2012, van alle bedrijven ter wereld, opererend onder de dekmantel van de
volksregering, banken en alle andere bedrijven, vanwege het verraad tegen en de schade toegebracht
aan het ene volk van deze planeet, zonder hun wil, weten of met opzettelijke toestemming van, met
name:

Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)
“...That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES,
“STATE of ...", Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial
forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all
OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP,
ACTS, and any and all other contracts and agreements made thereunder and thereby, are now, void,
worthless, or otherwise cancelled, unrebutted; ...”
Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012)
“Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements
(BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning,
operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems,
operating SLAVERY SYSTEMS … commandeering lawful value by unlawful representation...”
Genoemde VERKLARING VAN FEITEN, hierin opnieuw benoemd, blijven onweerlegd en staan
als Absolute Waarheid in het Recht, commercie en wezen, geregistreerd in de openbare
dossiers, universele wetsverordening, voor alle mensen van de wereld om op te vertrouwen.
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Zie https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (registratie vereist), of
www.peoplestrust1776.org
Aanvullend wordt Verweerder geadviseerd om nu te handelen in de hoedanigheid van een individueel
wezen, zonder het veiligheidsnet van een bedrijf/organisatie en met volledige persoonlijke
aansprakelijkheid voor IEDERE ACTIE DIE ZIJ ONDERNEMEN onder Common Law, beschermd en
bewaard door publiekelijk beleid UCC 1-103, en de Universele Wet, de nu geldende wet,
vastgelegd in de door de OPPT geregistreerde UCC-filings (Zie: WA DC UCC Ref Doc #
2012113593).
Mocht Verweerder kiezen om te handelen uit naam van een gesloten entiteit, waarmee Berichtgever
enige vorm van schade wordt aangedaan, zal Verweerder in haar individuele en ongelimiteerde capaciteit
absoluut verantwoordelijk worden gehouden. Dergelijke acties kunnen leiden tot rechtmatig schadevrij
stellen van Berichtgever, op grond van UCC 1-305, inclusief maar niet beperkt tot UCC Commercial
House Bill (Lien), op de activa van Verweerder.
Verder word Verweerder gewezen op de VERKLARING EN OPDRACHT: UCC Doc # 2012096074,
Sept. 09 2012, naar behoren bekrachtigd en bevestigd door UCC Commercial Bill Doc. No. 2012114586
en TRUE BILL UCC Doc. No.2012 114776, waarin staat:

Volunteers within the military ... “to arrest and take into custody any and all certain states of body,
their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and
abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY
SYSTEMS against the several states citizens, ...”, and “Repossess all private money systems, tracking,
transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS...”
“...all beings of the creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement,
protect, preserve and complete this ORDER by all means of the creator and created as stated herein,
by, with, and under your full personal liability...”..

Mocht Verweerder staken en ophouden met alle schadelijke acties tegen Berichtgever, zullen acties tegen
Verweerder worden afgewend.

Verweerder wordt gewezen op zijn onvervreemdbare en toenemende aansprakelijkheid in geval van
instrueren, opdracht geven aan of samenzweren met collega’s, bij het vasthouden aan het toebrengen
van schade aan Berichtgever. Mochten collega’s aldus geïnstrueerd op hun beurt Berichtgever schade
toebrengen, zijn zij gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk, vanwege de Principal Agent Doctrine,
openbaar vastgelegd in de UCC 1-301. Het is uw commerciële en morele verantwoordlijkheid om hen te
informeren. Het is uw verantwoordelijkheid om uw aansprakelijkheid hierin te onderzoeken en alle
potentiële toekomstige aansprakelijkheid, die gecreeerd is door uw wil en weten en intentie, op basis van
vrije wilskeuze om Berichtgever schade toe te brengen. Berichtgever heeft een terecht opgestelde
aanvullende Kennisgevingsbericht gegeven aan Verweerder. Het originele Bericht is gemaakt en gegeven
door OPPT.
Mocht Verweerder ervoor kiezen om persoonlijk en individueel te interacteren met Berichtgever na deze
datum, dan worden de Algemene Voorwaarden van Berichtgever [ nr……] aangeboden aan Verweerder,
waarin de methode van acceptatie duidelijk verwoord is.
Verweerder wordt eveneens attent gemaakt op de positieve effecten van de OPPT-filings voor elk mens.
Met ongeldig verklaarde Banken zijn de schulden verdwenen. Met ongeldig verklaarde Regeringen zijn
ook de illegale belastingen, alle rechtbanken en landelijke wetten afgeschaft.
Het nieuwe landschap is hier. Zie blz. 5 voor meer informatie.
Neem waarlijk kennis hiervan.
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Datum: _____________________________________________

Verweerder: __________________________________________

Getuige: _____________________________________________
Naam getuige:
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KOSTENSCHEMA bij CN
Valuta:
Honorarium:

* troy ounces of 99.9% pure silver
Zilver is gekozen als valuta, omdat op de voormalige corporaties, die valuta uitgaven, beslag
is gelegd.
aanvullend honorarium wegens niet voldane facturen

Kosten
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

omschrijving

*tarief

Elke eis, zonder aanwezigheid van een wettig bindend contract
Uitoefening of poging tot uitoefening van welke actie dan ook vanuit of door een
entiteit, waarop beslag gelegd is en aldus ongeldig verklaar is
Uitvoeren of poging tot uitvoering van een vonnis van een ‘rechtbank’
Uivoering van een actie voor een derde partij, zonder wettig binden contract tussen
partijen
Inbreuk op privacy, inclusief doch niet uitsluitend elke vorm van, (schriftelijke)
berichtgeving aan iemand anders dan Berichtgever, op het adres van Berichtgever,
[noted o neus presentment]?
Onwettig fysiek of niet-fysiek dreigement, inclusief doch niet uitsluitend bij een in
hechtenisneming, aanhouding, fycieke schade of legale actie (?)
Onwettige fysieke schade, inclusief doch niet uitsluitend, aan Berichtgever
toegebracht of fysieke schade veroorzakend
Onwettige herstelbare schade, toegebracht aan onroerend of roerend goed van
Berichtgever, door of als gevolg van acties van Verweerder
Onwettige vernietiging van onroerend of roerend goed van Berichtgever, inclusief
maar niet uitsluitend toegebrachte onherstelbare schade
Onwettige inbeslagname van onroerend of roerend goed van Berichtgever, inclusief
doch niet uitsluitend met de bedoeling tot verkoop of veiling
Elke actie gericht tegen een ander, niet zijnde partij in deze Bepalingen en
Voorwaarden, in afwezigheid van een wettig bindnend contract tussen partijen, die
ook Berichtgever schade toebrengt, inclusief maar niet uitsluitend met de bedoeling
om schade toe te brengen aan de energie van Berichtgever
Elk telefoongesprek van Verweerder aan Berichtgever, bedoeld om, zonder
aanwezigheid van een wettig bindend contract tussen partijen, een eis neer te leggen
bij Berichtgever
Het aanwijzen van het roerend en onroerend goed van Berichtgever als onderpand
voor een verzekering, zonder de aanwezigheid van een wettig bindend contract tussen
partijen
Het aanwijzen van het roerend en onroerend goed van Berichtgever als onderpand
zonder de aanwezigheid van een wettig bindend contract tussen partijen

2.000 oz
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Onwettige arrestatie of inhechtenisneming van Berichtgever per dag of dagdeel

16

Handelen naar, volhouden van, innen op basis van enig privaat geldsysteem, legale
machtssytemen, handelen volgens het SLAVERNIJSYSTEEM tegen THE ONE PEOPLE*
*The One People zoals neergelegd in de definitie van UCC 2012079290

2.000 oz
5.000 oz
10.000 oz
500 oz
4.000 oz
10.000 oz
5.000 oz
10.000 oz
5.000 oz
1.000 oz
1.000 oz
1.000 oz
per kalender dag
1.000 oz
per kalenderdag
1.000 oz
per kalenderdag
1.000 oz
per kalenderdag

N.B.
Zonder een wettig bindend contract (rest gaat boven m’n pet!)
ALLE WIJZIGINGEN IN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOORBEHOUDEN.
Na wijziging ontvangt Verweerder ontvangt deze, die alle eerdere Algemene Bepalingen en Voowaarden
vervangen.
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Algemene Bepalingen en Voorwaarden
VERWEERDER
Naam: ……………………………………………….
Naam vermeend(e) organisatie/bedrijf:

BERICHTGEVER

………………………………………………………….
Adres: (geen postbus)

Adres: ……………………………………………….

………………………………………………………….
Plaats:

Woonplaats: ……………………………….………

Naam: ……………………………………………….

…………………………………………………………

Deze algemene bepalingen en voorwaarden gelden voor de bovengenoemde partijen,

………………………………………………………….

Deze Algemene bepalingen en voorwaarden gelden voor bovengenoemde partijen, evenals voor - maar niet
uitsluitend –collega’s, handelend voor of namens genoemde partijen.
Geldigheid
Aangezien op alle banken en ‘overheden’ wettig beslag is gelegd en ongeldig zijn verklaard (ref.: UCC Doc #
2012127914, http://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/), handelt de Verweerder in de hoedanigheid van
een privépersoon.
Verweerders verantwoordelijkheden
Het is de plicht en verantwoordelijkheid van Verweerder om bewijs te leveren van het beweerde wettig bindend
contract dat tussen partijen zou bestaan. Aanvullend: een dergelijk vermeend contract zou alle elementen van
wettige binding moeten vertegenwoordigen, zoals: offertes, acceptatie, ware opsomming van feiten, intentie en
overwegingen, en dat deze elementen willens, wetens en met instemming zijn meegedeeld aan Berichtgever.
In afwezigheid van een wettig verbindend contract geeft deze Berichtgeving een contractuele
vertrouwensofferte (?) van de Bepalingen en Voorwaarden tussen genoemde partijen. Indien geaccepteerd
vormt dit een wettig verbindend contract tussen partijen.
Het is de verantwoordelijkheid van Verweerder om collega’s – die voor of namens Verweerder handelen - op de
hoogte te stellen van deze Bepalingen en Voorwaarden.
Zie het kostenschema voor de contractuele verplichtingen, die voortkomen uit het instemmen met deze
Bepalingen en Voorwaarden.
Wettig Bindend Contract
Met het oog op de ernst van de zaak is alleen een reactie die voldoet aan de volgende criteria geldig als Wettig
Bindend Contract:
1. Tijdige en terechte registratie van echte documenten, waarvan de status, autoriteit en
onweerlegbaarheid duidelijk is, met alle specificaties en bijzonderheden;
2. Overleg de schriftelijke machtiging van Verweerder, in het geval de reactie wordt ondertekend door
iemand anders;
3. Gebruik woorden die in de gebruikelijke woordenboeken te vinden zijn.
Er wordt niet telefonisch gecorrespondeerd of gereageerd door Berichtgever.
Een afschrift en een digitale kopie van dit document is wettig verbindend, gelijk aan het origineel.
Methode van afwijzing
Er is geen sprake van een wettig bindend contract indien Verweerder geen van de acties onderneemt, genoemd
in het Kostenschema.
Geen actie = geen contract.
Methode van acceptatie
Er bestaat een wettig bindend contract indien Verweerder actie onderneemt op één of meer van de onderdelen
genoemd in het Kostenschema.
Actie = acceptatie.
Voorwaarden van acceptatie
Acceptatie houdt in dat Verweerder instemt met:
1. Instemming met deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden
2. Onvoorwaardelijke instemming met de te bepalen kosten volgens het bijgevoegde Kostenschema
3. Verweerder geeft onvoorwaardelijk alle vormen van enig recht op verwerping, immuniteit en
verdediging op.
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De One People´s Public Trust (OPPT)
De OPPT-documenten, die vrijgegeven zijn op 25 december 2012, zijn als een lopend vuur de wereld over
gegaan. Het is inmiddels een beweging geworden, die door honderdduizenden (binnenkort miljoenen) mensen
over de hele wereld omarmd wordt, die allemaal één ding willen: bevrijd worden van het oude slavernijsysteem, zodat zij hun eigen keuzen kunnen maken om hun leven in te richten en uit te voeren volgens hun
eigen vrije wil. De huidige systemen hebben gefaald; zij worden enkel nog door kunstmatige ingrepen in stand
gehouden en door het kleine beetje energie, dat nog in ‘de pijplijn’ zat van voor de beslaglegging. De OPPTdocumenten openen de deur om de mensen in staat te stellen zichzelf te bevrijden van deze falende systemen.
De mensen kunnen nu een nieuw systeem gaan co-creëren, afgestemd op onze wensen en vrije wilskeuze. Een
systeem waarin elk mens kan handelen in het belang van het algemeen, waarin we allemaal kunnen floreren.

Wat is de One People’s Public Trust?
De OPPT bestaat uit elk mens op de planeet, uit de planeet zelf en de Schepper.
De OPPT-trustees is een groep zeer begaafde mensen, inclusief juridische professionals, die, in samenwerking
met een positief gestemde groep uit het financiële systeem, intensief onderzoek hebben gedaan naar de
massale fraude en diefstal, die plaatsgevonden heeft.
Met extreme terughoudendheid heeft de OPPT geconcludeerd dat de corporaties, opererend onder de
dekmantel van regeringen en financiële instellingen, verraad hebben gepleegd tegenover de mensen van deze
planeet, zonder dat de mensen dit wisten, wilden of ermee ingestemd hadden. Door middel van een hele serie
REGISTRATIES voor de mensen van deze planeet, het land, de zeeën en elke schepping daarvan, zijn alle
onwettige en illegale claims van eigendom en handelingen van leiders, controle door beheerders,
functionarissen en begunstigden daarvan wettig en legaal ongeldig verklaard en is er beslag op gelegd, uit vrije
wil, omdat ze weigerden de schade die ze veroorzaakt hebben ongedaan te maken. Het definitieve
onderzoeksrapport kan hier gevonden worden: http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-REPORTFROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND
OPPT bewaakt, beschermd en behoedt alle wezens, inclusief alle goud en zilver, die/dat voorheen misbruikt
werden door het bankensysteem. Het ene volk van deze planeet en alle wezens - bewaakt, beschermd en
behoedt in Trust, individueel en gelijk - zijn de enige wettige en legale eigenaars en gebruikers van elke
legitieme REPRESENTATIE van waarde, in het bijzonder geldelijke middelen. Het vermeende gebruikelijke
bankensysteem wordt niet meer gedekt door middelen. De Trustees hebben een significante hoeveelheid
waarde veiliggesteld voor en teruggegeven aan elke mens, een waardehoeveelheid die de gemiddelde
‘schulden’ van elke mens meerdere keren kan afbetalen. Dit is uiteraard niet nodig. Alle schuld is al
geëlimineerd door het feit dat de banken ervoor kozen om geen geldige documenten te overleggen als bewijs
dat er ook maar één echte lening ooit verstrekt is, zowel in wettig als feitelijk opzicht en als algemeen beleid.
Vanwege het niet kunnen tonen van dit bewijs hebben de banken er zelf uit vrije wil voor gekozen om te
worden geëxecuteerd.
Belangrijke veranderingen hebben zich voltrokken; we leven nu in een wereld van onbeperkte
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid waar je last van kan hebben. Als je echter alle middelen bij de hand
hebt voor hulp in geval van nood, dan is die last verwaarloosbaar.
Tegelijkertijd hebben de Trustees een vervangend regeringssysteem geïnstalleerd, Creators Value Asset
Centers of CVAC’s. Het CVAC-systeem is de tegenpool van het corrupte, van buitenaf gecontroleerde
roofsysteem, ook wel overheden genoemd. Zij zijn in feite, in de handel, bij wet, bij algemeen beleid
GEREGISTREERD met alle titels, waarde en rechten, gezamenlijk en gelijkelijk als volledig eigendom van elkeen
van het ene volk op deze planeet. De CVAC’s zijn volledig transparante entiteiten, die volledig bestaan om het
volk op deze planeet te dienen, door een systeem van ondersteuning te bieden bij alles waar het volk behoefte
aan heeft of wat het wenst. Deze systemen worden beschermd tegen elk aspect van inmenging tegen de vrije
wil van ieder mens.
Het CVAC-systeem wordt gepresenteerd als een wereldwijd netwerk, dat door volledig onderling verbonden
ambtenaren wordt beheerd, die te allen tijde in volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid handelen. De
CVAC en de CVAC-branches staan ten dienste van elke mens op de planeet. Voor elke voormalige staat op deze
planeet is een CVAC-BRANCH gereserveerd.
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Deze ongelooflijke paradigmaverschuiving is zich op dit moment aan het ontvouwen.
Waarom is het dagelijkse leven nog steeds hetzelfde? Het oude systeem bevindt zich nog in de ontkenningsfase. Hoewel er op het hoogste niveau continu onderhandelingen gaande zijn, wordt het nieuws van het
bestaan van de Trust bewust buiten de gebruikelijke mediakanalen gehouden door de vermeende corporaties.
Hierdoor wordt het ene volk op deze planeet onwetend gehouden, zoals dat altijd gebeurd is.
De op handen zijnde invoering van de CVAC’s zal verandering brengen in deze situatie.
Nu lees je dit documenten en JIJ weet nu wat er aan het gebeuren is. Jij bent nu deel van de
paradigmaverschuiving.
Dit document is een wettige en legale uitdaging voor individuen, die nog niet van het nieuwe systeem weten,
of die willens en wetens proberen om een WEZEN van deze planeet te overweldigen, met geweld te
benaderen, te onderwerpen, of op welke wijze dan ook te benadelen.
Het is ook een uitnodiging om open en integer deel te nemen aan de grootste verschuiving ooit op deze
planeet.
In de komende maanden zullen de veranderingen in onze wereld bij velen het verstand te boven gaan. Onze
echte geschiedenis zal worden onthuld, samen met de waarheid over het systeem, waar we onder gebukt zijn
gegaan. Veel technologie, die verborgen gehouden is voor ons, wordt vrijgegeven, bijvoorbeeld technologie
rondom energievoorziening, gezondheid en transport. Oorlog, ziekte en vervuiling zullen zaken zijn van het
verleden.
We moeten allemaal op onderzoek uit gaan. We moeten geduld hebben terwijl we ons begrip ontwikkelen van
wat er gebeurt. We moeten keuzes maken wat te doen met die informatie, totdat het resoneert binnen ieder
van ons. Er zijn veel groepen rond de wereld die manieren hebben bedacht hoe de OPPT-documenten het
beste verspreid kunnen worden. Zij zullen meehelpen om de mensen te bevrijden. Veel mensen werken eraan
om de informatie over de CVAC’s naar buiten te brengen en de CVAC-systemen overal in te voeren.
Google op One People’s Pubic Trust, OPPT of ga naar www.peoplestrust1776.org .
Dank je voor je aandacht.
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